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Zápis z jednání rozšířeného kolegia děkanky č. 4  

prostřednictvím platformy Google Meet 

ze dne 23. listopadu 2020 

 

Přítomni: P. Bednařík, O. Blažek, T. Cahlík, M. Gregor, E. M. Hejzlarová, P. Jüptner, J. 

Končelík, M. Krausz Hladká, L. Krištoufek, J. Kučera, J. Remr, A. N. Tejkalová, Z. Uherek, Z. 

Kasáková, I. Prázová, O. Šveda, J. A. Víšek, V. Moravec, L. Poslušná, A. Veselý, L. Rovná, A. 

Shavit. 

Omluveni: T. Karásek, J. Kindermann, T. Nigrin. 

Hosté: T. Weiss, M. Klejnová, G. Baranyaiová. 

 

Sdělení děkanky:  
1. Aktuálně probíhají aktivity kolem přípravy náboru studentů, věnujeme se přípravě už nyní, 

jelikož přecházíme do online prostředí vznik nové facebookové skupiny pro uchazeče.  

Z dotazníkového šetření máme k dispozici užitečnou zpětnou vazbu o způsobu, kde se 

uchazeči o nás dozvídají, na základě těchto informací ukončíme inzerci v časopisu Učitelské 

noviny (uchazeči už neznají), naopak musíme se prezentovat na webových portálech 

(www.vysokeskoly.cz apod.).  

2. Podpora přípravy nového univerzitního webu pro uchazeče www.nakarlovku.cz, v online 

prostředí budou propagovány informace o možnosti studia na jednotlivých fakultách. 

Pro uchazeče natočila spolu s Tomášem Novotným z PK FSV UK propagační video, které 

bude zveřejněno na webových stránkách.  

3. Požádala o propagaci elektronických voleb do AS FSV UK na jednotlivých institutech FSV 

UK.  

4. Pro českojazyčné studenty bude od 1. 12. 2020 zajištěna psycholožka (k dispozici bude ve 

své kanceláři), zahraniční studenti mohou využívat psychologa v UK Pointu, který má ještě 

volnou kapacitu.    

5. Zúčastnila se prvního zasedání Academic Council 4EU+, do které byla nominována a 

zvolena za UK – požádala o zaslání případných připomínek, které ráda na zasedáních vznese.  

6. Jinonický projekt (stavba) – aktuálně se účastní proděkan Karásek a Ing. Kindermann jednání 

s technickým dozorem stavby jinonického projektu kvůli tématu možných víceprací a 

nutnosti jejich redukce, potřebujeme se vejít do alokovaných prostředků z dotace, ale jednání 

jsou komplikovaná a vytěžují plně děkanku, tajemníka i dr. Pavlovou.  

Informovala o průběhu projednávání a dosavadním neschválení žádosti FSV UK o nevratný 

příspěvek 29,9 milionů Kč z fondu Mikuláš na krytí části nepředvídaných nákladů na 

náhradní prostory po dobu rekonstrukce a dostavby Areálu Jinonice (odložena na další 

zasedání EK AS UK) – fakulta financuje nepředvídatelný náklad – pronájem prostor 

v Pekařské. P. Jüptner doplnil informaci o zasedání EK AS UK a o pravidlech fondu Mikuláš 

(rozpočtové principy a nastavení mechanismu plnění fondu, kdy je preferováno poskytovat 

návratné půjčky). V. Moravec sdělil, že fakultním zástupcům v AS UK zašle pozvánku na 

zasedání AS FSV UK, aby se připojili a případně doplnili informaci k tomuto tématu.   

 

 

 

http://www.nakarlovku.cz/
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Sdělení členů kolegia děkanky:  

 

prof. PhDr. Jaroslav Kučera, CSc. – proděkan pro vědu a výzkum, statutární 

zástupce děkanky 

1. 18. kolo GAUK – za FSV UK bylo podáno 66 projektů, potvrdil se trend poklesu zájmu o 

projekty GAUK, který letos může být ovlivněn i vyhlášením programu START; v něm bylo 

předloženo 21 projektů a 6 spoluřešitelských. Soutěž ukázala, že někteří uchazeči o projekty 

nadále nerespektují interní termíny; ředitelé institutů byli požádáni, aby opět apelovali na 

akademickou obec, zejména řešitele projektů, a projektové administrátory na institutech FSV 

UK, aby interní termíny dodržovali. OV tentokrát přednostně zpracovalo, resp. zkontrolovalo 

projekty, které byly předloženy včas, a až poté projekty, které byly předloženy později. 

Nadále ale projekty, které na OV dojdou po uplynutí interního termínu, nebudou zpracovány 

a nebudou za fakultu podány. 

 

prof. PhDr. Ladislav Krištoufek, Ph.D. – proděkan pro studijní záležitosti 

1. Na prosincové zasedání AS FSV UK bude předložena aktualizace Pravidel pro přiznávání 

stipendií na FSV UK, pročištění dokumentu a upravena specifikace vět, žádné zásadní věci 

nebyly změněny.  

2. Během dnešního dne rozešle pozvánku na páteční schůzku s řediteli institutů FSV UK a 

s garanty studijních programů k projednání systému PES.  

 

PhDr. Zuzana Kasáková, Ph.D. – proděkanka pro zahraniční styky 

1. Informovala o počtech studentů v programu Erasmus+. Podle průzkumu UK chce 90 % 

studentů UK studujících v rámci programu Erasmus+ na partnerských univerzitách dokončit 

studium v zahraničí. 

2. Ve výjezdech studentů v rámci programu Erasmus+ je FSV UK stále v rámci univerzity 

nejlepší. 

3. Prezentace pro studenty FSV UK k možnostem výjezdu v rámci programu Erasmus+ budou 

realizovány, až se stávající situace zlepší.  

4. Poděkovala za spolupráci vyplněním tabulky nabízených kurzů pro  Erasmus+ studenty pro 

letní semestr 20/21. Tyto předměty byly zpřístupněny v SISu. Nutno doplnit i předměty pro 

zimní semestr 21/22. 

5. Informovala o situaci v rámci kreditové mobility. Na příští rok nebude výzva vyhlášena, až 

na rok 2022 (na podzim 2021).  

6. Informovala o on-line setkání 4EU+, které proběhlo v pondělí 16. 11. 2020. Dále uvedla 

počet projektů podpořených  v rámci Flagshipu 2 (podáno přes 20 projektů a podpořeno 11 

projektů).  Akademičtí pracovníci z FSV UK jsou zapojeni do realizace 4 úspěšných projektů 

v rámci Flagshipu 2. Plánuje se i rozšíření o projekty zaměřené na výzkum. Paní prorektorka 

Rovná doplnila, že bude zaměřeno na výzkumné projekty se vzdělávacím výstupem, 

poskytování finanční podpory projektům v rámci konsorcia 4EU+, tzv. minigrantů, dále 

informovala o možnostech a rozvoji 4EU+.  
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7. Informovala o výsledcích výběrového řízení na post-doc pozice na UK. Za FSV UK 

byli vybráni 2 kandidáti (za IKSŽ FSV UK a IPS FSV UK) a dva náhradníci (2. a 

6. náhradník), zbylých 17 kandidátů bylo zamítnuto. Garanti jednotlivých kandidátů byli 

o výsledcích informováni.  

8. Poděkovala za připomínky ze setkání k metodice přijímání zahraničních výzkumníků a sběru 

dat nejen zahraničních mobilit (sdílená tabulka). Připomínky byly vypořádány a 

aktualizovaná verze dokumentu a sdílené tabulky bude projednána na setkání Z. Kasákové, 

proděkana pro vědu, zástupců děkanátu a jednotlivých institutů ve čtvrtek 26. listopadu 

2020.  

9. Dokončena první verze materiálu ke stavu Kolejí a menz na UK. Po zapracování připomínek 

bude materiál zpřístupněn AS FSV UK, AS UK a dalším aktérům na univerzitní úrovni za 

účelem reflexe podmínek ubytování zahraničních studentů a zajištění zlepšení tohoto stavu. 

 

doc. Ing. Tomáš Cahlík, CSc. – proděkan pro doktorské studium a další formy 

vzdělávání 

1. Příprava Days of Young Science (konat se bude poslední týden zkouškového období – týden 

před začátkem letního semestru) – soutěž o nejlepší prezentace, příprava seminářů, zejména 

bude zařazen speciální seminář o dobré praxi k dodržování etických postupů v doktorském 

studiu mezi doktorskými studenty, školiteli a členy oborových rad. Probíhá šetření podnětu 

bývalých doktorandů IPS FSV UK (podklady obdrželo vedení fakulty na několik etap od 

konce října, podnět důkladně šetří, posuzuje i dosud přijatá opatření na úrovni institutu).  

2. Dále apeloval na instituty k dvojjazyčné komunikaci s doktorskými studenty, včetně e-

mailové. 

 

PhDr. Petr Bednařík, Ph.D. – proděkan pro koncepci a kvalitu studia 

1. Akreditační proces na FSV UK byl v září 2020 dokončen (začal v únoru 2017) – z RUK jsme 

obdrželi všechna rozhodnutí o udělení akreditace a garantům studijních programů byly 

rozeslány jmenovací dekrety. 

2. Hodnocení kvality vzdělávací činnosti  – v současnosti probíhají online setkání RUK s 

fakultami. Univerzita finančně podpoří na fakultách vznik pracovní pozice fakultního 

koordinátora k zajišťování agendy kvality vzdělávací činnosti. RUK v součinnosti s Radou 

pro vnitřní hodnocení nyní finalizuje přípravu systému hodnocení realizace jednotlivých 

studijních programů. Od roku 2021 začne být systém na UK uskutečňován, což bude 

představovat administrativní nároky na fakulty a nové úkoly pro garanty studijních 

programů.       

 

PhDr. Malvína Krausz Hladká, Ph.D. – členka kolegia děkanky pro mezinárodní a 

cizojazyčné studijní programy 

1. Analýza počtu přijatých studentů v CJSP – došlo k navýšení počtu studentů (385 studentů) 

oproti minulému roku, nyní je prioritou zaměřit se, aby studenti neodcházeli. K pozitivnímu 

výsledku pomohlo více faktorů: nová forma distančního zápisu, efektivní a intenzivní práce 

OZS a koordinátorů programů. 
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2. Na základě priorit vedení FSV UK a v souladu s podněty institutů posílit referát 

cizojazyčných programů a upevnit jeho agendu v organizačném řádu, dojde na OZS k 

organizační změně. Od 1. 1. 2021 vznikne nové oddělení zaměřené na cizojazyčné studijní 

programy, které povede RNDr. Michal Semian, Ph.D. 

3. Nadále probíhá intenzivní propagace CJPS – ve spolupráci s PR jsou realizovány online 

chaty, online „den otevřených dveří“ pro zájemce o bakalářské studium za účasti všech 4 BA 

programů proběhne dne 30. 11. 2020.   

 

Mgr. Jiří Remr, Ph.D. – člen kolegia děkanky pro e-learning a nové vzdělávací platformy 

1. V následujících dnech bude rozeslán dokument Možnosti inovací kurzů v podmínkách e-

learningu, dokument bude k dispozici pedagogům jako podpora pro přípravu kurzů letního 

semestru.  

2. Spolupráce s RUK na kompatibilitě používaných vzdělávacích platforem. 

 

Ing. Ondřej Blažek – tajemník fakulty 

1. Elektronické volby do AS FSV UK, které budou probíhat v následujících dvou dnech jsou 

připraveny, nyní probíhá finální ladění některých detailů koordinace technické podpory 

voleb. Odnož volebního systému byla použita na VR FSV UK při hlasování, dále by další 

modifikovaná verze měla být využita i na personálním oddělení pro hlasování pro výběrová 

řízení. 

2. Instituty FSV UK obdrží opět na konci měsíce ochranné prostředky – v případě rozvolňování 

jsme připraveni pokrýt případnou zvýšenou poptávku a nově nastavit rozdělování ochranných 

prostředků. 

3. Probíhají intenzivní přípravy na práce spojené s koncem účetního roku a především kontroly 

čerpání rozpočtu. 

4. Požádal zástupce AS UK o pomoc při jednání o nevratném příspěvku z fondu Mikuláš, který 

by fakultě pomohl zafinancovat náklady spojené s jinonickým projektem a nemuseli jsme při 

sestavování rozpočtů děkanátu a celofakultních aktivity na další období vše plně podřizovat 

tomuto jinonickému projektu. 

5. Tento týden ve čtvrtek proběhnou další jednání s odbory, zejména o nastavení benefitů. 

Obecně máme společný zájem neomezovat šíři nabízených benefitů. 

 

Strategický záměr FSV UK na období 2021 – 2025 

1. Děkanka poděkovala všem, kteří se věnovali první verzi dokumentu a zaslali 

připomínky, na jejichž základě došlo ke změně dokumentu, což nám pomohlo při 

přípravě 2. draftu dokumentu (tabulka s přehled vypořádaných podnětů byla přílohou 

podkladů RKD). 

Děkanka doplnila informaci k podnětu odborové organizace, ve kterém navrhují 

vytvořit samostatnou oblast týkající zaměstnanců a zaměstnankyň FSV UK (a to nejen 

pedagogických a vědeckých, ale třeba i co do administrativní podpory), podmínek 

jejich práce, profesního rozvoje či odměňování. Tento návrh nebyl zapracován do 

speciální sekce, protože se dokument týká všech zaměstnanců a nechceme ho tříštit. 
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T. Weiss zprostředkoval podnět IMS FSV UK, že v dokumentu chybí indikátory a 

spojení mezi prioritami a aktivitami, aby bylo zřetelné, jak je chce fakulta dosahovat a 

pro zpětnou vazbu plnění. Děkanka uvedla, že se jedná o strukturální záležitost, kterou 

dokument kopíruje ze Strategického záměru UK. Indikátory a napojení aktivit na cíle je 

pak záležitostí každoročních plánů realizace strategického záměru. 

Dále uvedl, že v dokumentu chybí informace o elektronizaci – tajemník sdělil, že 

elektronizace je v dokumentu zpracována, nicméně případná očekávání velkých 

projektů realizovaných samostatně na FSV UK týkajících se digitalizace procesů nelze 

z mnoha důvodů (hlavně finančních a kapacitních) naplnit. Navíc jít vlastní cestou není 

efektivní ani jinak šťastné vzhledem k provázanosti s RUK. Není vhodné 

implementovat IT systémy a platformy dříve než RUK (pokud již RUK na těchto 

systémech a platformách začíná pracovat, nebo je má v plánu na nejbližší období) a pak 

složitě řešit nevyhovující kompatibilitu, případně pak vlastní řešení opustit (a tedy 

odepsat vynaložené investice) a přejít na platformu RUK. Základním pilířem, kolem 

kterého je třeba elektronizaci procesů stavět, je hlavní celouniverzitní ekonomický 

informační systém, na který probíhá na RUK veřejná zakázka, zatím ve fázi 

předběžných tržních konzultací). Tedy obecně chceme navazovat na hlavní projekty 

RUK, dále využívat různá zlepšení na bázi široce dostupných platforem a v neposlední 

řadě se soustředit na oblasti, kde je samostatný vývoj efektivní.  

Samozřejmě, při respektování těchto hlavních principů, lze text ve Strategickém 

záměru upravit.  Na základě diskuze sdělila děkanka, že toto téma bude ve 

Strategickém záměru doplněno a rozvedeno. Z. Kasáková sdělila, že se nedostatečnou 

elektronizaci s RUK řeší i v zahraniční agendě (komunikace s RUK k hledání 

efektivnějšího způsobu). V. Moravec doporučil v dokumentu specifikovat, co musí být 

v souladu s RUK. Děkanka doplnila, že na vlastní vývoj musíme mít také dostatečný 

rozpočet a dostatečný počet zaměstnanců v oblasti IT. O. Blažek sdělil, že i v Plánu 

realizace uvádíme rozvoj na základě široce dostupných platforem, ale na velké 

samostatné akce kapacity nemáme. 

2. Proděkan Krištoufek doplnil, že je nutné, aby se v případě testování elektronických 

dokumentů účastnili i oslovení zaměstnanci, jako např. testování v SIS, kdy byla účast 

malá, spojí se s kolegy ze SIS, aby byla informace o testování SIS upřesněna či 

doplněna. 

3. Děkanka poděkovala za připomínky a čas strávený na přípravě dokumentu. 

 

Plán realizace Strategického záměru FSV UK na rok 2021 

1. V dokumentu jsou představeny konkrétní aktivity, které chceme realizovat v příštím roce, a 

dokončit ty, které byly naplánované, ale z důvodu situace kolem COVID-19 nebylo možné je 

splnit a museli jsme je přesunout na rok 2021.  

2. P. Jüptner navrhl doplnit do textu informaci k implementaci univerzitních platforem, na 

návrhu znění se domluví s panem tajemníkem.  

3. A. Shavit doplnila, že v Plánu plnění strategického záměru UK je definována udržitelnost – 

vytváření stabilního zázemí.  
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RŮZNÉ: 

1. Na základě návrhu, který vyplynul z evaluačního pohovoru s ředitelem IMS FSV UK, 

požádala děkanka ředitele institutů o vyjádření k návrhu častějšího setkání v menším plénu 

k řešení organizačních záležitostí, děkanka by případně doplnila také vedoucí center. 

Proběhla diskuze k formátu setkávání a frekvenci – většina ředitelů a vedoucích center 

sdělila, že pokud to bude nutné, není problém se scházet častěji, ale v tuto chvíli nepociťují 

potřebu se v blízké době sejít. Děkanka nakonec navrhla možnost občasných setkávání se ve 

složení děkanka, tajemník, vedoucí center a ředitelé institutů. Toto setkání bude poprvé 

svoláno po uvolnění vládních opatření a za zlepšené epidemiologické situace.  

 

Zapsala: Klára Novosadová 

Vidi: Alice N. Tejkalová  

 


